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Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Senhor Etso Rosolin, pelos relevantes trabalhos
prestados ao Estado de Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Etso Rosolin, pelos relevantes trabalhos prestados
ao Estado de Mato Grosso.

Art. 2 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Etso Rosolin, nascido em Clementina, São Paulo, no dia 29 de setembro de 1951, filho de Natalino Rosolin e
Madalena Bazzo, e neto de imigrantes italianos.

Mudou-se para Juara – MT, em meados de 1979, em companhia de sua esposa e uma filha, tendo ainda
fruto dessa união mais dois filhos.

Inicialmente exerceu a profissão de caminhoneiro, realizando o transporte de diversas mercadorias ao
município, principalmente de matérias de construção, ajudando a construir as edificações necessárias da
época, como; agência do Banco do Brasil, Hospital São Lucas e Rodoviária, entre outros. Enfrentando as
adversidades das estradas de chão que por muitas vezes faziam levar uma semana dias de Juara a
Cuiabá.  

Em 1989, migrou suas atividades para pecuária, desbravando a região de Itapaiuna.

Por volta de 1992 idealizou e presidiu a então Associação que construiu a Ponte do Rio dos Peixes de 240
Metros de acesso à comunidade de Itapaiuna.

Em 2005, presidiu a Comissão que viabilizou a extensão de 50 quilômetros de rede de energia elétrica para
benefício da comunidade de Itapauna.
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Atualmente ocupa diversas funções em associações, sendo:

- Presidente da Associação Intermunicipal do Vale do Arinos – Intervale, que busca
a pavimentação da estrada que liga Juara a o Município de Alta Floresta – MT,
sendo que já realizou 20Km terraplanagem ;

- Vice-Presidente do Sindicato Rural de Juara;

- Membro efetivo da Diretoria da Associação dos Criadores do Vale do Arinos –
ACRIVALE;

- Membro efetivo da Diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Mato Grosso – FAMATO;

Realizou mais de 10 (dez) viagens internacionais representando as associações, buscando informações e
transmitindo aos produtores da região do Vale do Arinos por meio de palestras.

Hoje, Senhor Etso Rosolin, é um produtores da pecuária de porte considerável que contribui com o
desenvolvimento e a economia do Estado de Mato Grosso, gerando emprego e renda.

Foi grande um exemplo de profissional pela atuação e dedicação ao município e ao Estado de Mato Grosso,
deixando um grande legado para a saúde pública.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Outubro de 2019

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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